AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2019
Hora d’inici : 19:00h

Hora final: 20:45h

Lloc : Sala de plens de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Jéssica López, Verónica Cabrera, Pilar Esbert, Eleanor Fogan, Madelaine Davies, Gonçal Seguí,
Jesús González, Miquel Mont, Eduard Casasnovas, Carmen Virtudes, Marisa Álvarez Guasch.
Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Organització de properes activitats: documentals, etc.
3. Plantació de Palmeres.
4. Estat de la implantació de l’Agenda Urbana Espanyola a Menorca.
5. Precs i suggeriments.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es dóna per aprovada.
2. Organització de properes activitats: documentals, etc.
Han sorgit les següents idees/propostes:










Xerrada als joves de com afecten els plàstics a la seva fertilitat (proposta pel Casal de
Joves). Hi ha molts plàstics que imiten a hormones que afecten els joves al seu creixement i altres conseqüències (Marisa Álvarez Guasch, professora de biologia del Mª Àn gels Cardona. S’encarrega Jéssica.
Gonçal i Balma prepararan slogans sobre la temàtica dels residus perquè nens de l’escola o bé del Casal de Joves les gravin i s'emetin a la ràdio. Entre Gonçal i Jéssica es coordinarà per fer la gravacions del slogans.
Xerrada sobre el que es fa a l’estació d’investigació Oceanogràfica Jaume Ferrer. Carmen s’encarrega de contactar amb la coordinadora.
Documental. «Salvemos nuestro mediterráneo», tracta sobre un biòleg que viu a Eivissa, de Manu San Félix. Aquest senyor va presentar al Govern Balear un projecte per
controlar els vaixells que tiren l'àncora i com afecta això a la posidònia. Carmen passarà
el contacte de la persona que va organitzar les jornades a Maó per veure si algú pot ve nir a introduir el documental.
Teatre a l’escola: El Consell Insular a contractat un grup de teatre infantil per fer a les
escoles que tracta la temàtica dels plàstics. Vero i Carmen parlaran amb Begoña de l’escola per veure si es pot organitzar aquí.
Campanya gràfica sobre la recollida d’estris a les parades de bus i altres punts (Carmen
ha enviat al grup de WhatsApp una foto amb la campanya que es va fer a Sevilla)
Campanya/acció als supermercats del municipi sobre l’ús dels plàstics als productes de
la compra. Incentivar l’ús de les senalles, etc. En aquest punt s’obre el debat entre les
accions normatives des de d’alt i les accions individuals des de baix i els lobbys empre sarials.
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Campanya sobre la potabilitat de l’aigua d’Es Castell: cartells, difusió, fer «el dia de l’ai gua». Organitzar-ho amb Balma.
Campanya en contra de la faula que les camions de recollida selectiva aboquen tot al
mateix lloc.
Campanya sobre la recollida d’excrements dels cans. No només a la ciutat, sinó també
als camins ja que molts deixen l’excrement al mig del camí i, tot i que sigui biodegrada ble, caminar per allà és molest si trobes contínuament excrements d’animals enmig. Es
podria conscienciar la gent de o bé recollir-les o bé apartar-les del mig del camí perquè
tothom pugui gaudir del passeig sense haver d’anar esquivant excrements.

3. Plantació de Palmeres.
S’informa que en el cas que es volguessin plantar per la carretera Me-2 no és competència de
carreteres, no municipal. Aquest tema queda aturat de moment.
4. Estat de la implantació de l’Agenda Urbana Espanyola a Menorca.
Jéssica comenta que hi ha una videoconferència dia 28 de novembre sobre l’Agenda Urbana Es panyola i els municipis, que ja passarà informació a la propera reunió i que es penjarà al web
de l’Ajuntament, dins la secció de l’Agenda Local 21, un apartat referent a l’Agenda Urbana Espanyola amb la documentació.
5. Precs i suggeriments.



La vegetació que hi ha pel camí que va de Calesfonts a Cala Pedera per damunt el pe nyal està molt crescuda. També la que del camí que va de Cala Pedera a Es Pouet.
Papereres: amb el vent, les bosses de dins volen. Gonçal explica que es volia fer un en càrrec de papereres noves però que l’antic equip de govern va deixar tot un palet de
papereres de les que hi ha ara amb forats. La solució com per exemple, de posar-li un
pes dins perquè no volin l’haurien de fer els operaris que la recullen, cosa poc factible,
per tant pot ser seria millor revestir-les per dins perquè no entrés l’aire i així els operaris només haurien de canviar la bossa. Gonçal li comentarà a Balma la possibilitat de
forrar les papereres o bé que el mateixos operaris puguin oferir una solució alternativa.

Proposta de la següent reunió: 29 de gener de 2019.
S’aixeca la sessió a les 20:45h.

Vist i plau

Eduardo Casasnovas

Verónica Cabrera

Secretari de l’Agenda Local 21

Presidenta de l’Agenda Local 21

Es Castell, 20 de novembre de 2019
NOTA: Les persones interessades en el tema que no puguin assistir a la sessió poden fer arribar els seus
comentaris i aportacions, per escrit, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a l’adreça electrònica
jessicalopez@aj-escastell.org.
Més informació́ sobre AL21 al web de l’Ajuntament (pestanya Agenda Local 21), a
http://agendalocal.cime.es/ i al grup de facebook “Agenda Local 21 Menorca”

